
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่1/2564 

ของ 

บริษัท สตาร ์ยูนิเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จาํกัด (มหาชน) 

วันเวลาและสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ดว้ยวิธีผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

 นางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ เลขานุการบริษัท ไดร้ับมอบหมายจากพลตาํรวจตรีหญิง ดร. จิรารักษ์  

สิทธิพนัธุ ์ประธานกรรมการบริษัท สตาร ์ยูนิเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการ

ประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะและแจง้ตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้

ครัง้ท่ี 1/2564 (“ทีป่ระชุม”) ว่าในขณะนีมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและดว้ยการมอบฉันทะจาํนวนทัง้สิน้ 

28 ราย โดยนับรวมจาํนวนหุน้ทั้งสิน้ 155,036,737 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 57.2281 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทัง้หมดของบริษัทจาํนวน 270,909,972 หุน้ เป็นอนัครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 34  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดประชุมไปแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและดว้ยการมอบฉันทะเขา้

รว่มประชมุเพ่ิมเติม 

 จากนั้น ผูด้าํเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารของบริษัท และผู้เขา้ร่วม

ประชมุท่านอ่ืน ๆ ท่ีจะทาํหนา้ท่ีตอบขอ้ซกัถามของผูท้่านผูถื้อหุน้ โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จาํนวน 5 ทา่น 

1. พลตาํรวจตรีหญิงจิรารกัษ ์  สิทธิพนัธุ ์  ประธานกรรมการบริษัท และ 

        ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายณฐัพงศ ์   ตงัเดชะหิรญั  รกัษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

        กรรมการบริษัท 

        กรรมการบริหาร และ 

        กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

3. ผศ.ดร.พทัธนนัท ์   เพชรเชิดช ู  กรรมการอิสระ และ 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. พลเอกธนสร    ป้องอาณา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายชชัวาล    เตรียมวิจารณก์ลุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

       ประธานกรรมการกาํกบัและดแูลกิจการ 
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ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระจากบริษัท แอ๊ดวานซ ์แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส จาํกัด 

1. นายนวพร เกียรติขจรวงษ ์  ผูอ้าํนวยการอาวโุส 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท ทีป่รึกษากฎหมาย เอเอพ ีจาํกัด 

1. นางอารยา สลัเลขวิทย ์ 

นักวิเคราะหก์ารเงนิของบริษัท 

1. นายชยัรตัน ์สวุรรณ 

จากนั้น ผู ้ดาํเนินการประชุมไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 

1/2564 นี ้มีวาระการประชุมทัง้หมด 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีไดส้่งให้แก ่

ผูถื้อหุน้ เพ่ือศกึษาขอ้มลูลว่งหนา้ก่อนการประชมุ และผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ ตามท่ีบริษัท 

ไดแ้จง้ผ่านระบบนาํส่งขอ้มูลของตลาดหลักทรพัย ์ตามหนังสือท่ี EC 001/2564 วนัท่ี 14 มกราคม 2564 เรื่อง  

แจง้ยกเลิกสถานท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 และเปลี่ยนการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 

ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และบริษัทไดน้าํส่งหนงัสือแจง้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงครัง้นี ้

ไปยงัท่านผูถื้อหุน้ภายหลงัจากท่ีไดมี้การนาํสง่หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ออกไปแลว้ 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 นี ้บริษัทไดม้อบหมายใหบ้ริษัท โคโนวานซ ์จาํกัด ซึ่งเป็น 

ผู้ให้บริการท่ีสอดคลอ้งตามข้อกําหนดของสาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน)  

หรือ สพธอ. เป็นผูด้าํเนินการนบัคะแนนในการประชมุผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกสใ์นครัง้นี ้โดยผูด้าํเนินการประชมุได้

ชีแ้จงใหท้ราบถึงขัน้ตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสาํหรบัการพิจารณาในแต่ละ

วาระเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบก่อนเขา้สูก่ารประชมุ ดงันี ้

1. การประชุมจะดําเนินไปตามลําดับวาระการประชุมท่ีปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  

โดยการลงมติในการประชมุครัง้นีเ้ป็นการลงมติแบบเปิดเผยไมใ่ช่การลงมติแบบลบั 

2. เม่ือเสรจ็จากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแลว้ ผูด้าํเนินการประชมุจะประกาศผลการนบัคะแนนและ

สรุปผลการลงมติในเรื่องดงักล่าวใหท่ี้ประชมุทราบ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวม

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใชจ้าํนวน

หุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุดในวาระนัน้ สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีออกจากหอ้งประชุมหรือขาดการติดต่อจาก

ระบบในวาระใด ระบบจะยงัคงนบัท่านเป็นองคป์ระชมุอยู ่

3. เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 36 จะกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่ง

หุน้ สาํหรบัการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 จะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผูถื้อหุน้ใน

วาระดงักลา่วจะไมน่บัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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สว่นการลงคะแนนเสียงสาํหรบัวาระท่ี 3, 4, 5, 6 และ 7 ซึง่จะตอ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนบัคะแนน

เสียง “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” รวมถงึบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย 

สาํหรบัวาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ ผูถื้อหุน้จงึไมต่อ้งออกเสียงลงคะแนน 

4. เม่ือประธานในท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานในท่ีประชุมมอบหมายไดน้าํเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระ

ครบถว้นแลว้ หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้รหิารชีแ้จงเพ่ิมเติมใน

ประเด็นใด บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะไดท้าํการซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  

โดยท่านท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติมกรุณาดาํเนินการดงันี ้

• ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะทาํการซกัถาม ตอ้งกดปุ่ มยกมือ ในช่วงท่ีบริษัทเปิดใหย้กมือ

เท่านัน้ (ปรากฏบนหนา้จอว่าบริษัทเปิดใหย้กมือ) และโปรดรอจนกว่าบริษัทจะเรียกท่านตามลาํดบั

การยกมือ อย่างไรก็ตาม หากกดปุ่ มผิดโดยไม่ตอ้งการซักถาม ท่านสามารถกดปุ่ มหยุดยกมือ  

(ปุ่ มตาํแหน่งเดิม) ได ้

• กรณีท่ียืนยันว่ากดปุ่ มยกมือเพ่ือตอ้งการซกัถาม ใหร้อทางบริษัทเรียกท่านตามลาํดบัการยกมือ 

โดยสามารถดลูาํดบัการยกมือไดจ้ากปุ่ มตวัเลข (ปุ่ มดา้นขา้งปุ่ มยกมือ) เม่ือบริษัทเรียกใหท้่าน

สามารถซักถามได ้บริษัทจะขอให้ท่านกดปุ่ มใช้ไมค ์(รูปไมคส์ีแดง) เม่ือท่านกดไมคส์าํเร็จ 

สญัลกัษณรู์ปไมคจ์ะเปลี่ยนเป็นสีเขียว พรอ้มใหท้่านซกัถาม 

• หากผูถื้อหุน้มีเรื่องสอบถามอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมนัน้ ๆ โปรดสอบถามในวาระท่ี 

8 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

5. ประธานในท่ีประชุมจะเรียนถามในทกุ ๆ วาระว่าจะมีผูใ้ดไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม ่ถา้ไมมี่ผูใ้ด

คดัคา้นหรืองดออกเสียง ประธานในท่ีประชมุจะสรุปวาระนัน้ ๆ วา่ ทกุทา่นมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ี

ประธานในท่ีประชุมเสนอ แต่ถา้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ประธานในท่ีประชุมจะ

ขอใหท้่านท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงกดปุ่ มสญัลกัษณรู์ปกราฟท่ีวาระนัน้ ทัง้นี ้หนา้จอจะมีหนา้ต่าง

แสดงวาระและสถานะวาระ หากบริษัทยังไม่เปิดใหล้งคะแนนหนา้จอจะแสดงผลสถานะ “ไม่เปิดให้

ลงคะแนน” 

6. หากบริษัทไดเ้ปิดใหล้งคะแนนในวาระแลว้ หนา้จอจะแสดงผล “เฉพาะการลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองด

ออกเสียง” ใหผู้ถื้อหุน้กดท่ีขอ้ความนี ้หนา้จอจะแสดงผลท่ีแสดงตวัเลือก “ไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง” ให้

ผูถื้อหุน้เลือกลงคะแนน โดยในหนา้จอจะแสดงจาํนวนหุน้ (จาํนวนเสียง) ของผูถื้อหุน้อยู่ดว้ย เม่ือเลือกแลว้

ใหก้ดปุ่ มลงคะแนน เม่ือผูถื้อหุน้ลงคะแนนสาํเร็จจะมีขอ้ความยืนยนั “ลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ย” และจะ

กลบัสูห่นา้หลกัท่ีแสดงวาระและสถานะวาระจะเปลี่ยนเป็นลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียงแลว้ 

7. หากผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ประสงคจ์ะแกไ้ขการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนน

แลว้ โปรดทาํการแกไ้ขก่อนท่ีจะปิดวาระ เน่ืองจาก หากปิดวาระแลว้ ผูถื้อหุน้จะไมส่ามารถทาํการแกไ้ขการ
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ลงคะแนนได ้โดยการแกไ้ขดงักล่าวสามารถทาํไดโ้ดยกดไปท่ีขอ้ความ “ลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออก

เสียงแลว้” อีกครัง้ ผูถื้อหุน้จะพบกบัหนา้ตา่งท่ีเคยลงคะแนนไปแลว้ และใหก้ดปุ่ มแกไ้ข หนา้จอจะแสดงผล

ขอ้ความเตือนเรื่องการลบการลงคะแนนท่ีลงไวข้องวาระนัน้ ๆ หากท่านตอ้งการแกไ้ขใหก้ดปุ่ มใช่ หากไม่

ตอ้งการแกไ้ขใหก้ดปุ่ มไม่ใช่ เม่ือยืนยนัการลบคะแนนก่อนหนา้ จะมีขอ้ความยืนยนัการลบการลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียงท่ีทาํไวก้่อนหนา้ 

8. หลังจากทาํการลบคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงท่ีทาํไวก้่อนหน้าออก ผู้ถือหุ้นสามารถเลือก

ลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงไดใ้หม่ หรือหากตอ้งการแกไ้ขการลงคะแนนเป็นเห็นดว้ย ผูถื้อหุน้

สามารถปิดหนา้ตา่งทนัที ระบบจะถือวา่ท่านไมไ่ดเ้ลือกลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

9. เม่ือบริษัทปิดการลงคะแนนของวาระและทาํการประมวลผลคะแนน สถานะของวาระจะปรากฏเป็นดู

สรุปผลคะแนน ทัง้นี ้บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดเพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสและเพ่ือ

ใชใ้นการอา้งอิงตอ่ไป แตจ่ะไมมี่ผลกระทบตอ่คะแนนท่ีไดป้ระกาศไปแลว้ 

10. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทไดท้าํการรวบรวมและบันทึกคะแนนไวใ้น

ระบบคอมพิวเตอรแ์ลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้รว่มประชมุไมต่อ้งออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ดี ในกรณี

ท่ีผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวแ้ตไ่มช่ดัเจนหรือ

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมี

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ

แทนผูม้อบฉันทะไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร และสาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะแต่ไมไ่ดร้ะบถุงึวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจง้ไปแลว้ 

ต่อมา ผูด้าํเนินการประชุมไดก้ล่าวเรียนเชิญพลตาํรวจตรีหญิงจิรารกัษ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการ

บริษัทในฐานะประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ของบริษัทและกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ 

ทกุท่านท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุกนั จากนัน้ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุทาํหนา้ท่ีดาํเนินการ

ประชมุตอ่ไปตามระเบียบวาระการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  

  21 กรกฎาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้าํเนินการประชมุเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้าํเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 

21 กรกฎาคม 2563 และบริษัทไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยต์ามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทไดแ้นบ

สาํเนารายงานการประชมุ ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 ท่ีไดส้ง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ได้

บนัทกึไวถ้กูตอ้งตรงความเป็นจริง จงึเห็นควรใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารบัรองรายงานการประชมุ

ดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มป่รากฏ

วา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดขอแกไ้ขรายงานการประชมุหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ประธานฯ จงึเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาและลงมติในวาระนี ้โดยการพิจารณาวาระนีต้อ้งไดร้บั

อนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือ

วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ถอืหุน้ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 155,036,737 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 155,036,737  100 

*ไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบแผนการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพยโ์ดยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สิทธิ  

อนิเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด 

  ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้าํเนินการประชมุเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้าํเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า จากผลการดาํเนินงานในปัจจุบันของบริษัทท่ีประสบ

ปัญหาขาดทุนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2561 การไดม้าซึ่งหุ ้นสามัญของบริษัท สิทธิ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด 

(“SITTHI”)  ซึง่ประกอบธุรกิจนายหนา้ในการจดัหาสินคา้อปุโภคบริโภคเพ่ือจดัจาํหน่ายในประเทศลาว ซึ่งแต่เดิม

ธุรกิจดงักลา่วไดด้าํเนินการโดยบริษัท Khouanchay Trading Import-Export Co., Ltd (“KCT”) จะทาํใหบ้ริษัทมี

แหล่งรายไดใ้หม่และสามารถสรา้งผลตอบแทนไดท่ี้มั่นคง จากการท่ีทาง SITTHI ไดร้บัสญัญาจดัหาสินคา้อปุโภค

บริโภค (Procurement Service Agreement) จากทาง KCT ท่ีให้สิทธิในการเป็นนายหน้าในการจัดหาสินคา้

อปุโภคบริโภคจากประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดียวเพ่ือส่งใหท้าง KCT จัดจาํหน่ายในประเทศลาว ซึ่งมีมลูค่าการจัด

จาํหน่ายในแต่ละปีมากกว่า 1,000 ลา้นบาท พรอ้มกับการรบัประกันมูลค่าสั่งซือ้สินคา้ขัน้ต ํ่าในแต่ละปี ดงันั้น

บริษัทจะมีการเพ่ิมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ิมโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจใหค้รอบคลุมมาก
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ย่ิงขึน้ ซึ่งจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษัทมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้โดยท่ีบริษัทจะมีรายไดส้งูขึน้และไม่จาํเป็นตอ้ง

เสียเวลาในการสรา้งฐานลกูคา้ใหม่ทัง้หมด ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 11/2563 จึงไดมี้มติอนุมติั

การเขา้ทาํรายการไดม้าซึง่สินทรพัยโ์ดยการซือ้หุน้สามญัใน SITTHI จาํนวนรวม 200,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 700.00 บาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบียนของ SITTHI จากนาย

คาํสอน สิดทิไซ และนายจนัทร สิดทิไซ ผูถื้อหุน้ของ SITTHI (“ผู้ขาย”) ดว้ยมูลค่าการเขา้ทาํรายการรวมเท่ากับ 

140,000,000 บาท (“หุ้นของ SITTHI”) โดยมูลค่าหุน้ของ SITTHI ตามวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยฝ่าย

บริหารของบริษัท ร่วมกับท่ีปรึกษาทางการเงิน (บริษัท แอ๊ดวานซ ์แคปปิตอล เซอรวิ์สเซส จาํกัด) มีมูลค่าหุน้ละ  

970.5 – 1,252.8 บาท ซึง่ภายหลงัการทาํธุรกรรมดงักลา่ว SITTHI บริษัทจะถือหุน้ใน SITTHI ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 

ทั้งนี ้บริษัทจะชาํระค่าหุน้ของ SITTHI โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทในลักษณะ 

การเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ใหแ้ก่ผูข้าย แทนการชาํระดว้ย 

เงินสด (Payment in Kind) จาํนวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุน้

ละ 2.00 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 140,000,000 บาท (หรืออีกนยัหนึ่งคือผูข้ายจะจองซือ้หุน้สามญัใหมข่องบริษัท 

โดยจะชาํระเงินค่าหุน้ออกใหม่ดว้ยหุน้ของ SITTHI ท่ีตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตัราแลกเปลี่ยนหุน้เท่ากับ  

1 หุน้ของ SITTHI ตอ่ 350 หุน้ใหมข่องบริษัท (เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) 

การเข้าทาํธุรกรรมข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการไดม้าซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนัยสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ขอ้มูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศ

รายการได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึง่คาํนวณตามเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีกาํหนดตามประกาศเรื่อง

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปแลว้มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 26.77 โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสท่ี 

3 สิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งสอบทานแลว้โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี ้บริษัทไม่มีการเข้าทาํ

รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นช่วงระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมา ทาํใหข้นาดรายการดงักล่าวซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า

รอ้ยละ 15 แต่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 50  ดงันัน้ ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ SITTHI จงึจดัเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตาม

ประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป บริษัทจงึมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํรายการดงักลา่วของบริษัทตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2)  จดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท ภายใน 

21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยขอ้มลูตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์

โดยมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดร้บั

มอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผูพิ้จารณากาํหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับธุรกรรมการซือ้หุ ้นของ SITTHI ตามท่ีจาํเป็นและสมควรภายใต้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการซือ้หุน้ในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จาํกัดเพียง การเจรจาและเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการลงนามในเอกสาร  
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และการแก้ไขเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี ้รายละเอียดของการเข้าทาํธุรกรรมการซือ้หุน้ของ SITTHI ปรากฏตาม

สารสนเทศเก่ียวกับการไดม้าซึ่งสินทรัพย ์ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดส้่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม 

ในครัง้นีแ้ลว้ 

ทัง้นี ้ผูข้ายไมมี่ความสมัพนัธใ์ด ๆ กบัผูบ้ริหาร กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อาํนาจควบคมุ

ของบริษัท รวมทัง้ไมไ่ดเ้ป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญติับริษัทหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธห์รือมีพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายเป็นการ

กระทาํร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทาํธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เขา้ข่าย

รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการเขา้ทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ

ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่

เกี่ยวโยงกัน”) และผูข้ายตกลงวา่ภายในระยะเวลาอย่างนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเขา้ทาํรายการซือ้ขายหุน้ SITTHI 

ผูข้ายจะไม่เขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือ ผูมี้อาํนาจควบคมุ และจะไม่สง่ตวัแทนเพ่ือเขา้เป็นกรรมการ หรือ

ผูบ้ริหารของบริษัท เพ่ือเขา้ร่วมบริหารกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูข้ายจะเขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

หรือจดัส่งตวัแทนเพ่ือเขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัท จะดาํเนินการเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา

อนมุติัตอ่ไป 

  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรใหเ้สนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือรบัทราบแผนการเขา้ทาํ

รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยโ์ดยการซือ้หุน้สามญัใน SITTHI จาํนวนรวม 200,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 700.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SITTHI จากนายคาํสอน 

สิดทิไซ และนายจันทร สิดทิไซ ดว้ยมูลค่าการเขา้ทาํรายการรวมเท่ากับ 140,000,000 บาท ซึ่งภายหลงัการทาํ

ธุรกรรมดงักล่าว บริษัทจะถือหุน้ใน SITTHI ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ทัง้นี ้บริษัทจะชาํระค่าหุน้ของ SITTHI โดยการ

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 

Placement) ใหแ้ก่ผูข้ายแทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind)  ตามรายละเอียดขา้งตน้ทุกประการ โดย

บริษัทจะนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่

บคุคลในวงจาํกดั ในวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ตอ่ไป 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

คุณวิจติรา เขม็หนู ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นตอ่ท่ีประชมุวา่ตนเห็นดว้ยกบั

การเขา้ทาํรายการไดม้าซึง่สินทรพัยใ์นครัง้นี ้และขอทราบความเห็นของผูบ้ริหารวา่การเขา้ทาํรายการในช่วงท่ีมี

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด (COVID-19) นีจ้ะมีผลกระทบหรือไมอ่ย่างไร 

นายณัฐพงศ ์ตงัเดชะหิรญั กรรมการบริษัท กรรมการกาํกับดแูลกิจการ กรรมการบริหาร และ

รกัษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถาม สรุปไดว้่า ธุรกิจของ SITTHI ท่ีดาํเนินการใหก้ับ KCT คือ

การเป็นตัวแทนจาํหน่ายสินคา้และติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์นมผง 

ผลิตภณัฑผ์า้ออ้ม เป็นตน้ โดยเป็นสินคา้จากประเทศไทยนาํไปจาํหน่ายในประเทศลาว ทัง้นี ้สินคา้อปุโภคบริโภค
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ดงักล่าวเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็น ธุรกิจของ SITTHI จึงไม่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 (ไม่กระทบกับ

ยอดขายสินคา้ในปีท่ีผ่านมา) บริษัทจึงเห็นว่าการเขา้ทาํรายการซือ้สินทรพัยข์อง SITTHI แมด้าํเนินการในช่วงนี ้

นัน้ก็ไมไ่ดร้บัผลกระทบแตอ่ย่างใด 

ประธานฯ แจง้วา่วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไมต่อ้งออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมรับทราบแผนการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยโ์ดยการเขา้ซือ้หุน้ในบริษัท สิทธิ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั ตามท่ีเสนอ  

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

  ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้าํเนินการประชมุเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้าํเนินการประชุมชีแ้จงว่า ก่อนเริ่มเขา้สู่วาระพิจารณาอนุมัติการลดทุน บริษัทขอแจง้ให ้

ท่ีประชุมทราบวา่ เน่ืองจากหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 3 ไดร้ะบตุวัเลขในสว่นท่ีเก่ียวกบัการลดทุนผิดไป 

บริษัทจึงใคร่ขอแจง้แกไ้ขตัวเลขท่ีเก่ียวขอ้งกับการลดทุนในวาระนี ้เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัต่อไป 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏบนสไลด ์

• วาระที ่3 พิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท แกไ้ขตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้ 

ข้อความในหนังสือเชญิประชุม 
ตัวเลขทีร่ะบุใน 

หนังสือเชญิประชุม 
ตัวเลขทีข่อแก้ไขใหม่ 

ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 133,318,323.60 บาท 133,317,991.10 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 189,636,647.90 บาท 189,636,980.40 บาท 

โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้

ออกจาํหน่ายของบริษัทซึง่เป็นหุน้

สามญัจาํนวน 

190,454,748 หุน้ 190,454,273 หุน้ 

ผูด้าํเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) บรษัิทจะตอ้งลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย

ก่อนท่ีจะเพ่ิมทุนเป็นจํานวนอ่ืน ดังนั้น บริษัทจึงจําเป็นต้องทําการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 

133,317,991.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 322,954,971.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 

189,636,980.40 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนท่ียังไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 

190,454,273 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรไวเ้พ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทซึง่ไดห้มดอายุแลว้ และเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรไวเ้พ่ือเสนอ

ขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2561 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จาํนวน 133,317,991.10 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 322,954,971.50 บาท เป็นทนุ
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จดทะเบียนจาํนวน 189,636,980.40 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุน้

สามญัจาํนวน 190,454,273 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ซึง่เป็นหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรไวเ้พ่ือรองรบัการ

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทซึง่ไดห้มดอายุแลว้ และเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรร

ไวเ้พ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 

2561 ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มป่รากฏ

วา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้

ประธานฯ จงึเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาและลงมติในวาระนี ้โดยการพิจารณาวาระนีต้อ้งไดร้บั

อนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์อง

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ถอืหุน้ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 155,036,737 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 155,036,737  100 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

  ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้าํเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ก่อนเริ่มเขา้สูว่าระพิจารณาอนมุติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิในวาระท่ี 4 นัน้ บริษัทขอแจง้ท่ีประชมุทราบวา่ เน่ืองจากหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 4 ไดร้ะบตุวัเลข

ในส่วนท่ีเก่ียวกับการลดทุนผิดไป บริษัทจึงใคร่ขอแจง้แกไ้ขตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดทุนในวาระดงักล่าวเพ่ือ

เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุติัตอ่ไป รายละเอียดตามท่ีปรากฏบนสไลด ์

• วาระที ่4 พิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลด

ทนุจดทะเบียนของบริษัท แกไ้ขตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้
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ข้อความในหนังสือเชญิประชุม ตัวเลขทีร่ะบุใน 

หนังสือเชญิประชุม 

ตัวเลขทีข่อแก้ไขใหม่ 

ทนุจดทะเบียน 189,636,647.90 บาท (หนึ่งรอ้ยแปด

สิบเกา้ลา้นหกแสนสามหม่ืนหกพนัหก

รอ้ยสี่สิบเจ็ดบาทเกา้สิบสตางค)์ 

189,636,980.40 บาท (หนึ่ง

รอ้ยแปดสิบเกา้ลา้นหกแสนสาม

หม่ืนหกพนัเกา้รอ้ยแปดสบิบาท

สี่สิบสตางค)์ 

จาํนวนหุน้ 270,909,497 หุน้ (สองรอ้ยเจ็ดสิบ

ลา้นเกา้แสนเกา้พนัสี่รอ้ยเกา้สบิเจ็ด

หุน้) 

270,909,972 หุน้ (สองรอ้ยเจ็ด

สิบลา้นเกา้แสนเกา้พนัเกา้รอ้ย

เจ็ดสิบสองหุน้) 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 189,636,980.40 บาท (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเกา้ลา้นหกแสนสาม

หม่ืนหกพนัเกา้รอ้ยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 270,909,972 หุน้ (สองรอ้ยเจ็ดสิบลา้นเกา้แสนเกา้พัน

เกา้รอ้ยเจ็ดสิบสองหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 270,909,972 หุน้ (สองรอ้ยเจ็ดสิบลา้นเกา้แสนเกา้พัน

เกา้รอ้ยเจ็ดสิบสองหุน้) 

 หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ (- หุน้) 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุติัการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตาม

รายละเอียดขา้งตน้ รวมทัง้เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณามอบหมายใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ผกูพนับริษัทหรือบุคคลท่ีกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษัทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการลงนามในคาํขอ 

หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท และการย่ืนขอจดทะเบียน

แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์การดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงคาํขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วท่ีเก่ียวกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษัิทท่ี

ตอ้งย่ืนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการ

ตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามคาํแนะนาํหรือคาํสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มป่รากฏ

วา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้
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ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี ้โดยการพิจารณาวาระนีต้อ้งไดร้บั

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอาํนาจ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ถอืหุน้ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 155,036,737  100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 155,036,737  100 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

  ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้าํเนินการประชมุชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเริ่มเขา้สูว่าระพิจารณาอนมุติัการเพ่ิมทุน ในวาระ

ท่ี 5 นัน้ บริษัทขอแจง้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 5 ไดร้ะบุตวัเลขในส่วนท่ี

เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุผิดไป บริษัทจงึใครข่อแจง้แกไ้ขตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทนุในวาระดงักลา่วเพ่ือเสนอใหท่ี้

ประชมุพิจารณาอนมุติัตอ่ไป ตามรายละเอียดท่ีปรากฏบนสไลด ์

• วาระที ่5 พิจารณาอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท แกไ้ขตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้

ข้อความในหนังสือเชญิประชุม ตัวเลขทีร่ะบุใน 

หนังสือเชญิประชุม 

ตัวเลขทีข่อแก้ไขใหม่ 

เพ่ิมทนุ จากทนุจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 

189,636,647.90 บาท 189,636,980.40 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่าํนวน 238,636,647.90 บาท 238,636,980.40 บาท 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์หก้ับนายคาํสอน สิดทิไซ และนาย

จนัทร สิดทิไซ ผูถื้อหุน้ของ SITTHI (“ผู้ขาย”) โดยการซือ้หุน้สามญัใน SITTHI จาํนวนรวม 200,000 หุน้ มลูค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 700.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ 

SITTHI จากผูข้าย ดว้ยมลูคา่การเขา้ทาํรายการรวมเทา่กบั 140,000,000 บาท (“หุน้ของ SITTHI”) โดยมลูคา่หุน้

ของ SITTHI ตามวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ร่วมกับท่ีปรึกษาทางการเงิน (บริษัท 
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แอ๊ดวานซ ์แคปปิตอล เซอรวิ์สเซส จาํกัด) มีมูลค่าหุน้ละ 970.5 – 1,252.8 บาท ซึ่งภายหลงัการทาํธุรกรรม

ดงักล่าว SITTHI บริษัทจะถือหุน้ใน SITTHI ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ทัง้นี ้บริษัทจะชาํระค่าหุน้ของ SITTHI โดยการ

ออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 

Placement) ใหแ้ก่ผูข้ายแทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind)  จาํนวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท (หรืออีกนัย

หนึ่งคือผูข้ายจะจองซือ้หุน้สามญัใหม่ของบริษัท โดยจะชาํระเงินค่าหุน้ออกใหม่ดว้ยหุน้ของ SITTHI ท่ีตนถืออยู่ 

(Share Swap) โดยมีอตัราแลกเปลี่ยนหุน้เท่ากบั 1 หุน้ของ SITTHI ตอ่ 350 หุน้ใหม่ของบริษัท (เศษของหุน้ใหปั้ด

ทิง้) ทัง้นี ้รายละเอียดการเพ่ิมทุนปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน ใหแ้ก่

บคุคลในวงจาํกดั ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 และสาํเนาแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ F53-4)  ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 ท่ี

ไดส้ง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จาํนวน 49,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 189,636,980.40 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 238,636,980.40 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหมจ่าํนวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ไดแ้ก่ นายคาํสอน สิดทิไซ 

และนายจันทร สิดทิไซ เป็นค่าตอบแทนสาํหรบัหุน้สามัญของ SITTHI โดยวิธีการแลกหุน้ (Share Swap) ตาม

รายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มป่รากฏ

วา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี ้โดยการพิจารณาวาระนีต้อ้งไดร้บั

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ถอืหุน้ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 155,036,737  100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 155,036,737  100 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

  ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้าํเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเริ่มเขา้สู่วาระพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือ

บริคณหส์นธิในวาระท่ี 6 นัน้ บริษัทขอแจง้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 6 ได้

ระบุตวัเลขในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนผิดไป บริษัทจึงใคร่ขอแจง้แกไ้ขตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพ่ิมทุนในวาระ

ดงักลา่วเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุติัตอ่ไป ตามรายละเอียดท่ีปรากฏบนสไลด ์

• วาระที ่6 พิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท แกไ้ขตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้

ข้อความในหนังสือเชญิประชุม ตัวเลขทีร่ะบุในหนังสือเชญิ

ประชุม 

ตัวเลขทีข่อแก้ไขใหม่ 

ทนุจดทะเบียน 238,636,647.90 บาท (สองรอ้ย

สามสิบแปดลา้นหกแสนสามหม่ืน

หกพนัหกรอ้ยสี่สิบเจ็ดบาทเกา้สิบ

สตางค)์ 

238,636,980.40 บาท (สองรอ้ย

สามสิบแปดลา้นหกแสนสาม

หม่ืนหกพนัเกา้รอ้ยแปดสบิบาทสี่

สิบสตางค)์ 

จาํนวนหุน้ 340,909,497 หุน้ (สามรอ้ยสี่สบิ

ลา้นเกา้แสนเกา้พนัสี่รอ้ยเกา้สบิ

เจ็ดหุน้) 

340,909,972 หุน้ (สามรอ้ยสี่สบิ

ลา้นเกา้แสนเกา้พนัเกา้รอ้ยเจ็ด

สิบสองหุน้) 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 238,636,980.40 บาท (สองร้อยสามสิบแปดล้านหกแสน

สามหม่ืนหกพนัเกา้รอ้ยแปดสบิบาทสี่สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 340,909,972 หุน้ (สามรอ้ยสี่สิบลา้นเกา้แสนเกา้พนัเกา้

รอ้ยเจ็ดสิบสองหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 340,909,972 หุน้ (สามรอ้ยสี่สิบลา้นเกา้แสนเกา้พนัเกา้

รอ้ยเจ็ดสิบสองหุน้) 

 หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ (- หุน้) 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทตาม

รายละเอียดขา้งตน้ รวมทัง้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพัน

บริษัทหรือบุคคลท่ีกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการลงนามในคาํขอ หรือ

ในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท และการย่ืนขอจดทะเบียนแกไ้ข

หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์การดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงคาํขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วท่ีเก่ียวกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทท่ี

ตอ้งย่ืนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคบั และ 

การตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามคาํแนะนาํหรือคาํสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มป่รากฏ

วา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี ้โดยการพิจารณาวาระนีต้อ้งไดร้บั

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอาํนาจดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ถอืหุน้ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 155,036,737 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 155,036,737 100 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล 

ในวงจาํกัด (Private Placement) 

  ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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ผูด้าํเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทมีความประสงคท่ี์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัทตามรายละเอียดท่ีระบุในวาระท่ี 5 นัน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งพิจารณา

อนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม ่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควร ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจาํนวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ในราคาเสนอ

ขายหุน้ละ 2.00 (สองบาทถว้น) บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง 

ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ไดแ้ก่ นายคาํสอน สิดทิไซ และนายจันทร สิดทิไซ (“ผู้ลงทุน”)  

เพ่ือเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัการไดม้าซึ่งหุน้ใน SITTHI จาํนวน 200,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคา

เสนอขายหุน้ละ 700 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 140,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูล้งทนุแทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment 

in Kind) หรืออีกนยัหนึ่งคือผูล้งทุนจะจองซือ้หุน้สามญัใหม่ของบริษัท โดยจะชาํระเงินค่าหุน้ออกใหม่ดว้ยหุน้ของ 

SITTHI ท่ีตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตัราแลกเปลี่ยนหุน้เท่ากบั 1 หุน้ของ SITTHI ต่อ 350 หุน้ใหม่ของบริษัท 

(เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) โดยผูล้งทุนดงักล่าวมิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

และผูล้งทุนตกลงวา่ภายในระยะเวลาอย่างนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเขา้ทาํรายการซือ้ขายหุน้ SITTHI ผูล้งทุนจะไม่

เขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือ ผูมี้อาํนาจควบคมุ และจะไมส่ง่ตวัแทนเพ่ือเขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของ

บริษัท เพ่ือเขา้รว่มบริหารกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูล้งทุนจะดาํเนินการจดัส่งตวัแทนเพ่ือเขา้เป็นกรรมการ 

หรือผูบ้ริหารของบริษัทจะไดด้าํเนินการเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป  

เน่ืองจากการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูล้งทุน ซึ่งถือเป็นการจัดสรรใหแ้ก่

บคุคลในวงจาํกดัในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษัทตอ่บคุคลในวงจาํกดัโดยท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้มี

มติกาํหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาต

ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น 

นอกเหนือจากท่ีบริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทใหแ้ก่ผู ้

ลงทุนครั้งนีแ้ลว้ บริษัทจะตอ้งไดร้ับอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลใน

วงจาํกดัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทท่ีจะออกใหผู้ล้งทุน ในราคาเสนอ

ขายหุน้ละ 2.00 บาท ในครัง้นีเ้ทียบกบัราคาตลาดของหุน้ของบริษัทซึ่งคาํนวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของ

หุน้ของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกัน

ก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 มีมติใหเ้สนอวาระนีต้่อท่ี

ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลใน

วงจาํกดั (ระหว่างวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 3 ธันวาคม 2563) ซึ่งเท่ากับหุน้ละ 2.05 บาท (ขอ้มลูจาก 

SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลด

ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 โดย “ราคาตลาด” 

หมายถงึ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัทาํการติดตอ่กนั แตไ่ม่
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เกินสิบหา้วนัทาํการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุติัใหบ้ริษัท

เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ โดยราคาท่ีนาํมาถวัเฉลี่ยดงักลา่วตอ้งใชร้าคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแตล่ะวนั ทัง้นี ้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันสมควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ี ดีท่ีสุดของบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัท อาจกาํหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละสิบของราคาท่ีคาํนวณ

ไดด้งักลา่ว โดยในการกาํหนดสว่นลดนัน้คณะกรรมการไดพิ้จารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ดว้ยแลว้ ตามท่ี

กาํหนดในประกาศท่ี ทจ. 72/2558 

นอกจากนี ้หากพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัผูข้ายเทียบกับราคาตลาดของ

หุน้ของบริษัท ซึ่งคาํนวณจากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั

ไมน่อ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนัแตไ่ม่เกิน 15 วนัทาํการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีเสนอขาย แลว้หากราคาเสนอขายหุน้

สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูข้ายตํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลี่ยของหุน้ของบริษัทขา้งตน้ บริษัทมีหนา้ท่ีหา้มมิ

ใหผู้ข้ายขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเริ่มทาํ

การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุน

เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“เกณฑ์

หา้มขายหุน้”) อย่างไรก็ตาม แมใ้นกรณีท่ีเม่ือคาํนวณราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตามเกณฑก์ารหา้มขายหุน้

แลว้จะไมใ่ช่การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาตํ่า แต่ผูล้งทุนตกลงจะปฏิบติัตามหลกัการของเกณฑ์

การหา้มขายหุน้ (Silent period) โดยผูล้งทุนตกลงจะไม่ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี นับ

แต่วนัท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเริ่มทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งผูล้งทุนจะฝากหุน้สามญัดงักล่าวท่ี

ไดร้บัไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดขา้งตน้ 

ในการนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการมอบอาํนาจ

ให ้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัขา้งตน้ เช่น (1) การกาํหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวนั

จองซือ้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน การชาํระคา่หุน้ รวมถงึเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจอง

ซือ้และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง แกไ้ข และลงนามในเอกสารและ

สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอาํนาจในดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้

สามัญเพ่ิมทุนขา้งตน้ รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การย่ืนคาํขออนุญาตและเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) การดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาํขอ

หรือขอ้ความในเอกสารดังกล่าวท่ีเก่ียวข้อง และการนาํหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทนุ และเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดัของบริษัทสาํเรจ็ลลุว่งไปไดภ้ายใตก้รอบของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ทั้งนี ้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท และ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่

บคุคลในวงจาํกดั ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 และแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ F 53-4) ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ท่ีไดส้่ง

ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มป่รากฏ

วา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี ้โดยการพิจารณาวาระนีต้อ้งไดร้บั

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ถอืหุน้ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 155,036,737  100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 155,036,737  100 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ กล่าวตอ่ท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง 

กาํหนดว่า เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้ 

ประธานฯ จงึสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือ

นดัประชมุหรือไมแ่ตไ่มมี่ผูถื้อหุน้ไมมี่ผูใ้ดเสนอเรื่องอ่ืนใดเขา้พิจารณา  

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อ

หุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
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ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสาํหรับทุกคาํถาม คาํแนะนาํ ขอ้ติชมจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน พรอ้มทั้ง

ขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในครัง้นีแ้ละกล่าวปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 

ปิดประชมุเวลา 15.01 น.  

 

ลงช่ือ____________________________________________ 

  (พลตาํรวจตรีหญิง ดร. จิรารกัษ ์สิทธิพนัธุ)์ 

ประธานท่ีประชมุ 

 18 


